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Descrição: 
    Com o constante crescimento da demanda por energia elétrica em todo o globo, a quantidade de interconexões 
entre as diversas subestações, além da heterogeneidade do sistema, tem tornado o controle e operação cada vez 
mais complexos [CHEN, 2009]. Um dos fatores que contribui para a problemática é a diversificação da matriz 
energética com a entrada em operação de diversos parques geradores como os eólicos, solares e pequenas 
centrais hidrelétricas (PCH). Atualmente a maior parte da comunicação entre subestações e centros de controle é 
feita através dos protocolos IEC 60870-5-104 ou DNP3. A implementação de uma nova tecnologia de 
comunicação entre subestações e centros de controle necessitará de investimentos em conversores de protocolos 
tanto por hardware, quanto por software. 
Estudos serão realizados no intuito de comprovar a validade do uso de link de dados (IEC 61850) na transmissão 
de informações de falhas de forma a ajustar melhor o sistema de proteção.  
Os resultados desta pesquisa permitirão confirmar a viabilidade do uso de link de dados na transmissão de 
informações de falhas de forma a ajustar melhor o sistema de proteção, e na definição dos requisitos e protocolos 
de comunicação entre subestações, entre subestações e centros de controle, e ainda entre subestações e centros de 
geração, como é o caso de parques eólicos e solares. 
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